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LII 122STE BESTUURSVERGADERING. 

De vergadering verklaart deze werkjes iu dank ten behoeve 

der bibliotheek aan te nemen. 

Met bet oog op het reeds vergevorderd uur, worden de verder 

nog te behandelen puuten tot eeiie volgeude vergaderiug aan 

gehouden. 

123ste BESTUURSVERGADERING. 
gehouden 2 october I860. 

Tegeiiwoordig de heeren Bleeker (Voorzitter), Bachiene, 
van Limburg Brouwer, Dumontier, Gevers Deynoot, 
van Heukelom, Hoffmann, Kern, Obreen, de Secretaris 

en de adjunct-Secretaris. 

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. 

Ten behoeve der bibliotheek zijn ingezonden de volgende werken; 

The Journal of the Royal Asiatic Society, vol. IV, part. I. 

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1869 , part. II, n?. II. 

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1869, n?. 2, 3 en 5. 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 23e 

deel, 3e afl. 

Monatsberichfc der Preussischen Akademie der Wissenschaften 

te Berlijn, Juni 1869. 

Bulletin de la Societe de Geographie, Juli 1869. 

Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje 1869. 

Notulen van het Kon. Instituut van ingenieurs, verg. van 

10 Juni 1869 

Tijdschrift van Nijverheid, 3e reeks, deel X, 7e en 8e stuk. 

Tjahaja Syang. Kartas chabar Minahassa, n?. 6. 

Catalogus der bibliotheek van het Indisch Genootschap, op 

nieuw bewerkt door J. Boudewijnse. 

De Voorzitter bericht de ontvangst van een schrijven van den 

heer W. W. Hunter te Calcutta, waarbij deze het hem aan 

geboden buitenlandsche lidmaatschap van het Instituut verklaart 



123STE BESTtnniSVEUGADEIttNG. Mil 

aan te nemen en de mededeeli tig voegt, dat hij door het Engelsch 
bestuur belast is met de samenstelling van een statistisch, histo 

risch en geografisch verslag omtrent Beugalen, waarvan hij de 

uitkomsten binnen twee jaren ook ier kennis van het lustituut 

hoopt te brengen. 

De Voorzitter brengt ter tafel een door hem bewerkt opstel, 

getiteld: 
// Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkingstatis 

tiek van Java", waarvan reeds in de notulen der vorige bijeen 
komst aankondiging geschiedde. Met het oog op het onlangs 

gehouden internationaal statistisch congres, had hij aanvankelijk 
het plan eene algeineene statistiek te bewerken, waarin nevens 

opgaven en mededeelingen omtrent de cijfers der bevolkingsterkte 
anderen zouden gevoegd zijn omtrent den handel en de nijverheid der 

bevolking. Van dit meer uitgebreide plan heeft hij voor het 

oogenblik moeten afzien ten gevolge van de onzekerheid der 

gegevens. Eerst wanneer de thans ondernomen statistieke opne 

ming op Java gereed zal zijn, zal men beter dan nu in staat 

zijn dit plan uit te voeren. Hij heeft zich dus nu bepaald tot 

de bevolkingstatistiek, welken arbeid de Voorzitter aan het 

lustituut ter publieeering aanbiedt. 

Nadat, op voorstel van den heer Gevers Deynoot, de ver 

gadering haar dank betuigd heeft aan den Voorzitter voor de 

door hem gedane aanbieding, wordt, op verzoek van den Voor 

zitter zelf, besloten het opstel in handen te stellen van de heeren 

Bachiene en Millard, om de vergadering omtrent de wensche 

lijkheid der publieeering van advies te dienen. 

De Voorzitter deelt verder mede: 

1?. dat de heer Niemann aan het bestuur, ter opneming in 

de Bijdragen, heeft aangeboden eene woordenlijst van dialecten 

der Minahassa en Bolaang Mongondon. Het bestuur van het 

Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan wie deze stukken- be 

hooren, wenscht, ingeval tot de plaatsing wordt besloten, van 

deze woordenlijst zestig overdrukken te ontvangen. De vergadering 

machtigt den Secretaris het verzoek van het Zendelinggenootschap 
tot het ontvangen van het genoemd getal exemplaren toe te staan; 

2?. dat van den heer Meinsma ontvangen is, ter opneming 
in de Bijdragen, eene levensschets van mr. D. Koorders, als 

taalgeleerde en rapporten aan het goevernement over de Soenda 

neesche volksleesboekjes. Namens het bestuur is aan den Minister 
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van Kolonien verJof verzocht die rapporten, aangezien zij be 

hooren tot bet goevernements-archief, te mogen openbaar maken, 

waarop namens den Minister een toesternmend antwoord is ont 

vangeu, zoodat die stukken voor de eerstvolgende alievering 
bestemd zijn; 

3? een schrijven van commissarissen te Paramaribo, dnarbij 
toezendende een wissel groot f 200 en verder mededeelende dat 

voorloopig nog f 180,45 in kas is gehouden. 

De Voorzitter brengt thans in beh an deling de kwestie der 

nitgave door het Instituut van het door den heer Hooijkaas 
bewerkte Repertorium op de koloniale litteratuur. De heer van 

Heukelom brengt namens de commissie, aan wie werd opgedragen 
het bestuur omtrent deze aangelegenheid van advies te dienen, 

verslag uit. Die commissie heeft met belangstelling van den 

door den heer Hooijkaas geleverden arbeid kennis genomen en 

acht eene uitgave door het Instituut, als gelieel op zijn weg 

liggende, wenschelijk, indien bezwaren van finantieelen aard, 
aan de publiceering verbonden, overwonnen kunnen worden. Dit 

zal mogelijk kunnen zijn indien het Departement van Kolonien 

het Instituut wil ondersteunen, waartoe gereede aanleiding kan 

bestaan omdat zoodanig werk niet alleen voor de wetenschap 
maar 

ook voor het bestuur zoo hier als in Indie van groot nut kan 

zijn. Op voorstel van de commissie wordt daarop besloten den 

Minister van Kolonien, nadat men zich vooraf van de instem 

ming van den heer Hooijkaas met die handelwijze verzekerd zal 

hebben, te verzoeken hetzij de geldelijke uitgaven van het 

drukken van het Repertorium door het Departement van Kolonien 

te doen dragen, hetzij zoodanig aantal exemplaren voor rekening 
van het Departement van Kolonien te nemen als blijken zal 

noodig te zijn om de kosten te kunnen dekken. 

Thans wordt ter tafel gebracht een door den Secretaris, in 

overleg met den heer van Heukelom opgesteld concept-reglement 
voor het gebruik der bibliotheken van het Instituut en van het 

Indisch Genootschap. Op voorstel van den heer Gevers Devnoot 

wordt besloten dit concept bij de leden in rondlezing te zenden 

om in de volgende bijeenkomst met meer kennis van zaken tot 

de vaststelling te kunnen overgaan. 
De heer Obreen zegt, dat hij naar aanleiding van de hem 

gedane opdracht om inlichtingen in te winnen omtrent de kosten 

van het graveeren en drukken v:an eene kaart van de Kust van 
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Guinea, bewerkt door den heer Jeekel, thans kan rnededeelen 

dat die kosten voor 400 cxemplaren zullen bedragen ongeveer 

f 150. Aangezien het budget van bet loopende jaar met aanzien 

lijke uitgaven is bezwaard, wordtbesloteneenebeslisaingomtrei.it 
de uitgave dier kaart door liet Instituut nit te stellen tot het 

begin van het volgende jaar. 

Ten slotte vvordt op voorstel van den Secretaris tot lid van 

het Instituut benoemd de heer Hovell Thurlow, Secretaris van 

het Britsch gezantschap te \s Graven hage. 

Niets verder te behaudelen zijnde, won.lt de vergadering door 

den Voorzitter gesloten. 

124STR BESTUURS V K KG ADERING. 

GEIIOimEN 20 NOVEMBER 18H9. 

Tegenwoordig de heeren : Bleeker (Voorzitter), Robide 

van der Aa, Bachiene, Banck, Gevers Deynoot, van 

Heukelom, Obreen en de Secretaris en 
adjunct-Secretaris. 

De heeren Kern en Sloet van de Beele met kenuis 

geving afwezig. 

De Voorzitter bericht dat voor de bibliotheek zijn ingezonden 
of aangekocht de volgende werken: 

Door het departement van Kolonien: dr. P. Bleeker , atlas 

ichthyologique, afl. 21. ? Verslag van den handel, de scheep 
vaart enz. van Java en Madura, 1867. ? Kaart van Djokdjokarta. 

door het Instituut van Ingenieurs: Tijdschrift 1869?1870, le afl. 

door het Historisch Genootschap: Kronijk 1869.? De oor 

logen van Hertog Albrecht van Beieren. ? Brieven en onuit 

gegeven stukken van Wtenbogaert. 
door de akademie van Wetenschappen te Weenen: Phil. hist, 

klasse deel 60, arl. I?III en deel 61, afl. 1. ? Register tot 

deel 51?60. 

Bibiiotheca indica. New Series n? 159?164. 
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